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1. OBJECTIUS 
 
1.- Conèixer els principals conceptes de la Part General del Dret Financer i Tributari. 
2.- Assimilar les diferents característiques de cada un d’ells que serviran de base per l’estudi de la 

Part Especial que es realitza en altres assignatures com són: Regim Fiscal de L’Empresa II i III 
i Fiscalitat Autonòmica i Local. 

3. - Aprendre a buscar e interpretar les normes tributaries; qualificar els fets, actes i negocis 
jurídics, i aplicar-hi les normes tributàries per tal d’autoliquidar correctament els tributs.  

 
 
2. CONTINGUTS o METODOLOGIA 
 
Semipresencial.  
L’assignatura tindrà dues vessants:  
1ª La teòrica, basada en l’exposició dels conceptes fonamentals per part del professor a classe, que 
es durà a terme de forma presencial en sessions els dimarts. Les explicacions teòriques aniran 
acompanyades de presentacions amb power point, sempre que el professor ho cregui convenient 
per tal de clarificar al màxim l’exposició. Aquest material sintètic es posarà a disposició del alumne 
a través del SAKAI. 
Aquesta part teòrica serà avaluada en l’examen final que es realitzarà, a través de 3 preguntes 
teòriques, i no es pot obtenir en cap cas un 0 en una d’elles. La puntuació màxima que es pot 
obtenir són  5 punts sobre 10. 
2ª La pràctica és obligatòria, es durà a terme de forma virtual a través del SAKAI. Constarà  de 10 
casos pràctics que l’alumne té que treballar, resoldre i contestar també a través del SAKAI i que el 
professor avaluarà a raó de 0,5 punts cada un si estan correctes, i presentats dins dels terminis 
que es fixaran. En les pràctiques que es proposen per aquest curs acadèmic, l’alumne tindrà que 
seguir el següent esquema de resolució:  
1.- Plantejament del problema. 
2.- Opinions en controvèrsia. 
3.- Solució adequada i raonada. 
 
 
3. PROGRAMA 
 
1.- L’activitat financera i el Dret Financer. Objecte i àmbit d’aplicació de la Llei General Tributària. 

Els tributs. Concepte i classes. Principis del sistema tributari. El Poder tributari. L’Administració 
Tributària. 
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2.- Les fonts del ordenament tributari. La reserva de llei tributària. 
 
3.- L’aplicació de les normes tributàries: àmbit temporal i àmbit territorial. 
 
4.- La interpretació. La calificació. L’analogia. Conflicte en l’aplicació de la norma tributària. 

Simulació. 
 
5.- La relació jurídica-tributària. L’obligació tributària principal. Les obligacions tributàries 

accessòries. Les obligacions tributàries formals. Les obligacions i deures de l’Administració 
tributària. 

 
6.- El fet imposable. Exempcions. Acreditament o meritament. 
 
7.- Els obligats tributaris. Drets i garanties dels obligats tributaris. Classes d’obligats tributaris. 

Subjectes passius: contribuent i substitut. 
 
8.- Els successors de l’obligació tributària. Successors de persones físiques. Successors de 

persones jurídiques i d’ens sense personalitat jurídica. Els responsables tributaris: solidaris i 
subsidiaris. 

9.- La capacitat d’obrar en l’àmbit tributari. La representació legal. La representació voluntària. La 
representació de persones o ens no residents. El domicili fiscal. 

 
10.- La base imposable: concepte i mètodes de determinació. La Base liquidable. El tipus de 

gravamen. La quota tributaria. 
 
11.- El deute tributari. L’extinció del deute: el pagament. La prescripció. Altres formes: la 

compensació, la condonació. Baixa provisional per insolvències. Garanties del deute tributari. 
 
12.- L’aplicació dels tributs. Àmbit i competència en l’aplicació dels tributs. Informació i assistència 

als obligats tributaris. Comunicacions i actuacions d’informació. Les consultes tributàries. Els 
acords previs de valoració. La col.laboració social en l’aplicació dels tributs. Tecnologies 
informàtiques i telemàtiques. 

 
13.- La regulació de les actuacions i procediments tributaris. Fases dels procediments tributaris. 

Iniciació, desenvolupament, termini. 
 
14.- Les liquidacions tributàries: concepte i classes. Notificació. Obligació de resoldre i terminis. La 

prova: normes sobre mitjans i valoració de la prova. Pressumpcions en matèria tributària. 
Notificacions. La denúncia pública. 

 
15.- Potestats i funcions de comprovació e investigació. Pla de Control Tributari. Actuacions i 

procediment de gestió tributària. La gestió tributària. La declaració tributària. Autoliquidacions. 
Comunicació de dades. Declaracions complementàries i substitutives. 

 
16.- Procediments de gestió tributària. Procediment de devolució. Procediment iniciat mitjançant 

declaració. Procediment de verificació de dades. Procediment de comprovació de valors. 
Taxació pericial contradictòria. Procediment de comprovació limitada. 

 
17.-  Actuacions i procediment d’inspecció: iniciació i procediment. Documents de les actuacions 

de la Inspecció. Mesures cautelars en el procediment inspector. Plaç i lloc de les actuacions 
inspectores. Classes d’actes segons la seva tramitació: actes amb acord, actes de conformitat i 
actes de disconformitat. 

 
18.- Actuacions i procediment de recaptació. La recaptació tributària. Recaptació en període 

executiu. El procediment de constrenyiment. Procediment front a responsables i successors. 
 
19.- La potestat sancionadora. Subjectes responsables de les infraccions i sancions tributàries. 

Concepte i classes d’infraccions i sancions tributàries. Quantificació i criteris de graduació de les 
sancions tributàries. Reducció de les sancions. 

 
20.- Procediment sancionador en matèria tributària. Iniciació, instrucció i termini. Recursos contra 

les sancions. 
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21.- Revisió en via administrativa. Mitjans de revisió. Capacitat i representació, prova, 
notificacions i terminis per resoldre. Motivació. Classes de procediments especials de revisió. 
Recurs de reposició. Reclamacions econòmic-administratives. 

 
 
4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA 
 
- Normativa: bàsicament la Llei General tributària que es pot trobar en la web de l’Agencia 
Tributària : www.aeat.es, i també en els Continguts del campus virtual Sakai 
- Pràctiques que es trobaran en el campus virtual Sakai. 
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6. AVALUACIÓ 
 
Avaluació continuada. 
Examen final = 3 preguntes teòriques. Un 0 en una pregunta determina no aprovar. El valor del 
examen final és el 50% de la qualificació. 
Pràctiques = 10 pràctiques que s’han de contestar a través del campus virtual, setmanalment i que 
es pot obtenir com a màxim 0,5 punts en cada una. La part pràctica és el 50% restant de la 
qualificació. 


